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วันแรก
17.30 น.
20.35 น.
23.45 น.
วันที่สอง
02.40 น.
07.00 น.

เที่ยง
บ่าย

กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
พร้อ มกัน ที่ ส นามบิ น สุ วรรณภู มิ ชั้น 4 ประตูห มายเลข 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิ น
QATAR AIRWAYS เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR981
(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงสนามบินโดฮา เพื่อรอเปลี่ยนเครือ่ ง
โดฮา – มิวนิค – ปราสาทนอยชวานสไตน์ - อินส์บรูค
ออกเดินทางสูก่ รุงมิวนิค ด้วยเที่ยวบินที่ QR059
(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5.30 ชัว่ โมง)
ถึงสนามบิ นมิวนิ ค (Munich) ประเทศเยอรมนี (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชัว่ โมง)
นาท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
จากนั้ นนาท่านเดินทางสู่ เมืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau)(ระยะทาง 159 กม. ใช้
เวลาเดิ นทางประมาณ 2.30 ชม.) เมื อ งเล็ กๆที่ สวยงามบริ เวณเขตชายแดนของประเทศ
เยอรมนี แ ละออสเตรีย น าท่ านเดิ น ทางขึ้ นปราสาทชมความสวยงามของ ปราสาทนอย
ชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) นาชมต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิ งนิ ทราในดิ สนี ย์
แลนด์ ซึ่ งปราสาทนอยชวานสไตน์ ตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขาดุ จปราสาทในเทพนิ ยาย ซึ่ ง
เป็ นปราสาทของพระเจ้าลุดวิคที่ 2 หรือ เจ้าชายหงส์ขาว ชมความวิจิตรพิสดารของห้องต่างๆ
ที่ ได้รบั การตกแต่งอย่างงดงามด้วยการออกแบบของริชาร์ด ว้ากเนอร์ ซึ่ งเป็ นนั กประพันธ์
เพลงที่ทรงโปรดปรานยิง่

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้ นเมือง เมนูขาหมูเยอรมัน
ออกเดินทางต่อสู่เมืองอินส์บรูค (Innsbruck) เป็ นเมืองหลวงของแคว้นทีโรล เป็ นเมืองเอก
ด้านการท่องเที่ ยวของประเทศออสเตรีย ตั้งอยู่ริมฝั ่งแม่น้ าอิน ซึ่งคาว่าอินส์บรูคนั้ น แปลว่า
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สะพานแห่งแม่น้ าอิน มีลกั ษณะแคบๆแทรกตัวอยูร่ ะหว่างเทือกเขาแอลป์ ชม หลังคาทองคา
(Golden Roof) เป็ นสัญลักษณ์สาคัญของเมืองอินส์บรูค ซึ่งตั้งอยูใ่ นเขตเมืองเก่า สร้างขึ้ นโดย
จักรพรรดิ Friedrich ที่4ในช่วงต้นศตวรรษที่15สาหรับเป็ นที่ประทับของผูป้ กครองแคว้นทิโรล
รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
 นาคณะเข้าสูท่ ี่พกั ALPHOTEL ,INNSBRUCK หรือเทียบเท่า

คา่

วันที่สาม
เช้า

อินส์บรูค – ฮัลสตัท – ชาลซ์บูรก์
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ เมืองซาลส์บวร์ก (Salzburg) (ระยะทาง 85 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30
ชม.) ประเทศออสเตรีย เมืองอันเป็ นบ้านเกิดของนักดนตรีเอก “วูลฟ์ กัง อมาดิอุส โมสาร์ท”
ที่มีชื่อเสียงก้องโลก เมืองซาลส์บวร์ก มีความหมายว่า “ปราสาทเกลือ” เขตเมืองเก่าศิลปะบา
รอคที่ต้งั อยู่บนฝั ่งแม่น้ าซัลซาค เมืองซาลส์บวร์กเคยเป็ นที่ประทับถาวรของอาร์คบิชอป และ
เป็ นศู น ย์ ก ลางทางศาสนาคริ ส ต์ นิ กายคาทอลิ ก ที่ ส าคั ญ ยิ่ ง ของบรรดาประเทศที่ ใ ช้
ภาษาเยอรมัน ชมสวน ดอกไม้มิ ราเบล(Mirabell Garden) ซึ่ งเป็ นฉากหนึ่ งในการถ่ ายทา
ภาพยนตร์เรื่อง มนต์รกั เพลงสวรรค์ (The Sound of Music) ที่ โด่งดังไปทัว่ โลก อิสระเดิ น
เที่ ย วชมย่า นเมื อ งเก่ า เลื อ กซื้ อสิ น ค้า บนถนน Getreidegasse ของเมื อ งที่ มี ค วามสวยงาม
รวมทั้งมีรา้ นค้าสินค้าแฟชัน่ มากมาย

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้ นเมือง
ออกเดิ นทางสู่ ฮัลสตัท (Hallstatt) (ระยะทาง 248 กม. ใช้เวลาเดิ น ทางประมาณ 3.30
ชม.) หมู่บา้ นมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เมืองที่ต้งั อยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วย
ขุน เขาและป่ าสี เขียวขจีสวย งามราวกับ ภาพวาด กล่ าวกัน ว่าเป็ นเมื องที่ โรแมนติ ก ที่ สุดใน
Salzkammergut เขตที่อยู่บนอัพเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียให้
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ฉายาเมื อ งนี้ ว่ า เป็ นไข่ มุ ก แห่ ง ออสเตรี ย และเป็ นพื้ นที่ ม รดกโลกของ UNESCO CulturalHistorical Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึ่ งท่านอยูใ่ นภวังค์แห่งความฝั น

คา่

รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาคณะเข้าสูท่ ี่พกั AUSTRIA TREND HOTEL SALZBURG หรือเทียบเท่า

วันที่สี่
เช้า

ซาลซ์บูรก์ – เชสกี้ ครุมลอฟ- ปราก
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ ง เชสกี้ ครุ ม ลอฟ (Cesky Krumlov) (ระยะทาง 203 กม. ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 2.30 ชม.) นาชม ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) จากบริเวณรอบนอกซึ่ง
สร้างขึ้ นเมื่ อปี ค.ศ.1250 ถื อเป็ นปราสาทที่ ใหญ่ เป็ นอันดั บสองของประเทศรองลงมาจาก
ปราสาทปราก มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ซึ่งตั้งอยูร่ ิมฝั ง่ แม่น้ าวอลตาวา (Valtawa River) ตรง
บริเวณคุง้ น้ า ฝั ่งตรงข้ามเป็ นย่านเมืองเก่าคลาสสิค Senete Square และโบสถ์เก่ากลางเมือง
อิ ส ระให้ท่ า นได้เดิ น เล่ น ชมเมื อ งเก่ า ที่ Unesco ขึ้ นเป็ นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 1992 กั บ
บรรยากาศอันแสนโรแมนติก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาคณะเดินทางสู่ กรุงปราก (Prague) (ระยะทาง 170 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30
ชม.) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย
ซึงได้สมญานามมากมาย เช่น นครแห่งปราสาท และโรมแห่งอุดรทิศ
เดินชม ย่านช่างทองโบราณ (Golden Lane) ซึ่งปั จจุบนั มีรา้ นขายของที่ระลึก วางจาหน่ ายอยู่
มากมาย จากนั้ นน าท่ าน เดิ น เล่ น บนสะพานชาร์ล (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ขา้ ม
แม่น้ าวัลตาวา สไตล์โกธิคที่ สร้างขึ้ นตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 14 สมัยพระเจ้าชาร์ลที่ 4
ชมรูปปั้ นโลหะของเหล่านั กบุ ญที่ ต้ังอยู่สองข้างราวสะพานกว่า 30 องค์ และเลื อกซื้ อสินค้า

เที่ยง
บ่าย
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พื้ นเมื องที่ เรี ยงรายอยู่บนตลอดแนวสะพาน จากนั้ นนาท่ านเดิ น สู่ป ระตูเมื องเก่า “Powder
Gate” ขอบเขตเมื องในสมัยโบราณ, ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า (Old Town Hall) ที่ สร้างมา
ตั้งแต่ปี ค.ศ.1338 มีจุดเด่นคือ นาฬิ กาดาราศาสตร์ (Astronomical Clock) ที่สวยงามและ
ยังตี บอกเวลาทุ กๆชัว่ โมง ให้ท่ านอิ สระเลือกซื้ อสิน ค้าต่างๆมากมายในย่านเมื องเก่า มี ท้ัง
สิ นค้าของฝากที่ ระลึ ก รวมทั้งร้านค้าแฟชัน่ ชั้น นา อาทิ เช่น Louis Vitton, Gucci, Hermes,
Hugo Boss, Burberry, Rimowa Shop, Dior, Nespresso ฯลฯ

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารพื้ นเมือง
นาคณะเข้าสูท่ ี่พกั DUO HOTEL , PRAGUE หรือเทียบเท่า

วันที่หา้
เช้า

ปราก – ปราสาทปราก – บราติสสลาว่าอาหารเ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าเข้า ชม ปราสาทแห่ ง ปราก (Prague Castle) ที่ ส ร้า งขึ้ นอยู่ บ นเนิ นเขาตั้ ง แต่ ส มั ย
คริสต์ศตวรรษที่ 9 ในสมัยเจ้าชาย Borivoj แห่งราชวงศ์ Premyslids ซึ่งปั จจุบันเป็ นทาเนี ยบ
ประธานาธิบดีมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1918 ชมมหาวิหารเซนต์วิตุส (St.Vitus Cathedral) อันงาม
สง่าด้วยสถาปั ตยกรรมแบบโกธิ คในสมัยศตวรรษที่ 14 นั บว่าเป็ นมหาวิหารสไตล์โกธิ คที่
ใหญ่ที่สุดในกรุงปราก ซึ่งพระเจ้าชาร์ลที่ 4 โปรดให้สร้างขึ้ นในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็ นที่
เก็บพระศพของกษัตริยส์ าคัญในอดีต เช่น พระเจ้าชาร์ลที่ 4, พระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่ 1 และ
พระเจ้าแมกซิมิเลี่ยนที่ 2 เป็ นต้น แล้วชมพระราชวังหลวง (Royal Palace) ที่เป็ นหนึ่ งในส่วน
ที่เก่าแก่ที่สุดของปราสาท ใช้เป็ นที่ประทับของเจ้าชายโบฮีเมียนทั้งหลาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่ านเดิ นทางโดยรถโค้ชสู่ กรุงบราติสลาวา (Bratislava) (ระยะทาง 334 กม. ใช้เวลา
เดิ นทางประมาณ 3.30 ชม.) ซึ่ งเป็ นเมื องหลวง และเมื องที่ ใหญ่ ที่สุดของประเทศสโลวัก
ตั้งอยู่ริม ฝั ่งแม่ น้ าดานู บ ที่ บ ริ เวณพรมแดนของสโลวัก ออสเตรี ย และฮังการี และใกล้กับ

เที่ยง
บ่าย
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พรมแดนของสาธารณรัฐเช็ก ผ่านชมบรรยากาศของกรุงบราติสลาวา ซึ่งเป็ นที่ต้งั ของรัฐสภา
แห่งสโลวัก ผ่ านชมโบสถ์เซนต์มาร์ติน ปราสาทบราติ สลาวา ย่านมหาวิทยาลัย พิพิธภัณ ฑ์
ต่างๆ โรงละคร และสถาบันทางวัฒนธรรม ให้เวลาอิสระทุกท่านเดินเล่นพร้อมถ่ายรูปตาม
อัธยาศัย
รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้ นเมือง
นาคณะเข้าสูท่ ี่พกั FALKENSTEINER HOTEL, BRATISLAVA หรือเทียบเท่า

คา่

วันที่หก
เช้า

บราติสสลาว่า – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ถนนคาร์ทเนอร์
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาเดินทางโดยรถโค้ชสู่กรุงเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผ่าน
ชมเส้นทางธรรมชาติของทิวเขาสูง และพื้ นที่อนั เขียวชอุ่มของป่ าไม้แห่งออสเตรีย (ระยะทาง
70 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1ชม.)
ผ่ านชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) เส้นทางท่ อ งเที่ ย วสายหลัก ของกรุ งเวียนนา ซึ่ ง
แวดล้อมไปด้วยอาคารสถาปั ตยกรรมอันเก่าแก่งดงาม เช่น โรงละครโอเปร่า ที่สร้างขึ้ นในช่วง
ค.ศ. 1863-1869 พระราชวังฮอฟเบิ รก์ (Hofburg Palace) ซึ่ งเคยเป็ นที่ ป ระทับ ของราช
สานั ก ฮัป สบู ร์กมาตั้งแต่ คริ สต์ศ ตวรรษที่ 13-20 ชมตึ กรัฐสภา ที่ ถูก สร้างขึ้ นในช่วง ค.ศ.
1873-1883
นาเข้าชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศ์ฮบั สบ
วร์ก ซึ่งมีประวัติการสร้างมาตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 16 และต่อมาพระนางมาเรีย เทเรซ่า
ให้สร้างขึ้ นใหม่อย่างสง่างามด้วยจานวนห้องถึง 1,441 ห้องในระหว่างปี ค.ศ.1744-1749
เพื่อใช้เป็ นพระราชวังฤดูรอ้ น ชมความโอ่อ่าของท้องพระโรงและพลับพลาที่ประทับ ซึ่งได้รบั
การตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงสวยงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ของฝรัง่ เศส

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
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จากนั้ นนาชมบริเวณรอบนอก โบสถ์สเตเฟ่ นส์ (St. Stephen’s Cathedral) สัญลักษณ์ของ
กรุ งเวียนนา ซึ่ งพระเจ้าคาร์ลที่ 6 โปรดให้สร้างขึ้ นในปี ค.ศ.1713 เพื่อเป็ นการแก้บนต่อ
ความทุ ก ข์ ย ากของประชาชน จากนั้ นเชิ ญ ช๊ อ ปปิ้ งสิ น ค้ า ใน ย่ า นถนนคาร์น ท์ เ นอร์
(Kartnerstrasse) ใจกลางกรุ งเวีย นนา สิ น ค้านานาชนิ ด อาทิ เช่น เครื่ อ งแก้วสวาร็ อ ฟสกี้
Louis Vitton, Gucci, ร้านนาฬิกา Bucherer, สินค้าเสื้ อแฟชัน่ วัยรุ่นทันสมัย เช่น Zara, H&M
ฯลฯ และสินค้าของฝาก เช่น ช๊อคโกแลตโมสาร์ท หรือแวะชิมของหวานที่ รา้ น THE DEMEL
ร้านเบเกอร์รี่ และ ช๊อคโกแลตที่เก่าแก่เริ่มกิจการตั้งแต่ปี 1786
รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้ นเมือง (ไส้กรอกเวียนนา)
 นาคณะเข้าสูท่ ี่พกั ARION HOTEL , VIENNA หรือเทียบเท่า

บ่าย

คา่

วันที่เจ็ด
เช้า

เที่ยง
บ่าย

เวียนนา –พาร์นดอร์ฟ เอ้าท์เลท – บูดาเปสต์ - ล่องแม่น้ าดานูบ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่ า นเดิ น ทางไปยัง พาร์น ดอร์ฟ เอาท์เลท (Parndolf Outlet) เอาท์ เลทแห่ ง แรกของ
ประเทศออสเตรีย และเป็ นแหล่งช้อปปิ้ งใหญ่ ตั้งอยู่กรุงเวียนนา มีรา้ นค้ามากกว่า 120 ร้าน
สินค้าแบรนด์ชื่อดังต่างๆ จากทุ กมุ มโลก มีให้เลือกมากมายอย่างจุใจ เช่น รองเท้า เสื้ อผ้า
เครื่องประดับ ของตกแต่งบ้าน สินค้าแบรนด์เนมมากมาย ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนม
อ า ทิ Bally, Burberry, Calvin Klein, Camel, Fossil, Guess, Lacoste, Levi’s, NIKE,
Samsonite, Swarovski, The North Face, Timberland, Tommy Hilfiger, TUMI, Valentino,
Versace ฯลฯ อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ ง
นาเดินทางโดยรถโค้ชข้ามพรมแดนเข้าสู่ กรุงบูดาเปสต์ (Budapest) (ระยะทาง 200 กม.
ใช้เวลาเดิ น ทางประมาณ 2.30 ชม.) น าชม กรุ ง บู ด าเปสต์ (Budapest) เมื อ งหลวงของ
ประเทศฮังการี ซึ่งได้ชื่อว่าเป็ นเมืองที่ทันสมัย และสวยงามด้วยศิลปวัฒนธรรมของชนหลาย
เชื้ อชาติที่มีอารยธรรมรุ่งเรืองมานานกว่าพันปี ถึงกับได้รบั การขนานนามว่าเป็ น “ไข่มุกแห่ง
แม่น้ าดานู บ” ชมเมืองที่ได้ชื่อว่างดงามติดอันดับโลก ด้วยทัศนี ยภาพบนสองฝั ง่ แม่น้ าดานู ป
ชม จัตรุ สั วีรบุรุษ (Heroes’ Square) บนฝั ง่ เปสต์ ที่ต้งั ของ Millenary Monument อนุ สาวรียท์ ี่
สร้างขึ้ นฉลอง 1,000 ปี แห่งชัยชนะของชาวแมกยาร์
นาท่าน ล่องเรือแม่น้ าดานูบอันลือชื่อ ชมความงามของทิวทัศน์และอารยธรรมฮังการีในช่วง
600-800 ปี มาแล้วที่ต้งั เรียงรายกันอยู่ 2 ฟากฝั ง่ "บูดา" และ "เปสต์" ชมความตระการตา
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ของอาคารต่างๆ อาทิ อาคารรัฐสภา ซึ่งงดงามเป็ นที่รา่ ลือ ด้วยสถาปั ตยกรรมแบบโกธิค บน
ตัวอาคารประกอบด้วยยอดสูงถึง 365 ยอด นอกจากนี้ ท่านจะได้ชม สะพานเชน สะพานถาวร
แห่งแรกที่สร้างข้ามแม่น้ าดานู บ โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วิศวกรชาวอังกฤษ เหล็ก
ทุกชิ้ นที่ใช้ในการสร้างได้ถูกนามาจากประเทศอังกฤษเช่นกัน

คา่

รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้ นเมือง เมนูซุปกุลาซ
 นาคณะเข้าสูท่ ี่พกั HOTEL MERCURE , BUDAPEST หรือเทียบเท่า

วันที่แปด
เช้า

CASTLE HILL - เซ็นต์เทนเดอร์ – สนามบินบูดาเปสต์ – โดฮา
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชมบริเวณ CASTLE HILL ซึ่งเต็มไปด้วยสถาปั ตยกรรมโบราณอันทรงคุณค่า ถ่ายรูป
ด้านนอกของอาคารพระราชวังโบราณ แล้วชมบริเวณรอบนอกโบสถ์แมทเธียส (Matthias
Church) ซึ่งเคยใช้เป็ นสถานที่จดั พิธีสวมมงกุฎให้กษัตริยม์ าแล้วหลายพระองค์ ชื่อโบสถ์มา
จากชื่อกษัตริยแ์ มทเธียส ซึ่งเป็ นกษัตริยท์ ี่ทรงพระปรีชาสามารถมาก และยังเป็ นกษัตริยผ์ ู ้
ทรงสร้างสิ่งก่อสร้างที่งดงามในเมืองหลวงต่างๆ อีกมากมาย ซึ่งสร้างในสไตล์นีโอ-โกธิก
หลังคาสลับสีสวยงามอันเป็ นจุดเด่นที่สุดในศตวรรษที่ 15 ถัดจากโบสถ์เป็ นอนุ สาวรียข์ องพระ
เจ้าสตีเฟ่ นที่ 1 พระบรมรูปทรงม้า ผลงานประติมากรรมที่งดงามของศตวรรษที่ 11 อยูห่ น้า
ป้ อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) จุดชมวิวเหนื อเมืองบูดาที่ท่านสามารถชมความงาม
ของแม่น้ าดานู บได้อย่างดีป้อมแห่งนี้ สร้างขึ้ นตั้งแต่ ค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮังกาเรียน
แวะที่เมือง เซนต์เทนเดอร์ (Szentendre) หรือชุมชนชาวเซิรบ์ แห่งฮังการี เมืองที่ต้งั อยูใ่ กล้
กับเมืองโอปูดา อยูร่ ิมฝั ง่ แม่น้ าดานู บ ในอดีตเป็ นเมืองที่อยู่ ของบรรดาศิลปิ นจากทัว่ ยุโรป ชม
อาคาร บ้านเรือน และโบสถ์สไตล์กรีกออโธดอกซ์ เพลิดเพลิน กับการเลือกซื้ อสินค้าพื้ นเมือง
เช่น ผ้าปั ก เครื่องแก้ว เครื่องกระเบื้ องไม้แกะสลัก เหล้าไวน์ จากนั้นนาท่านกลับสู่กรุง
บูดาเปสต์
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เที่ยง
14.30 น.
17.30 น.
23.55 น.
วันที่เก้า
01.55 น.
12.55 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาเดินทางสูส่ นามบิน กรุงบูดาเปสต์ เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทาคืนภาษี (Tax Refund)
และมีเวลาในการเลือกซื้ อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR200
(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5.30 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงสนามบินโดฮา เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน
โดฮา – กรุงเทพฯ
ออกเดินทางสูส่ นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR980
(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
***************************************

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง

15 – 23 เมษายน 2561
06 – 14 พฤษภาคม 2561
20 – 28 พฤษภาคม 2561
27 พ.ค. – 04 มิ.ย. 2561
03 – 11 มิถุนายน 2561

1 เด็ก 2
ราคา
ผูใ้ หญ่
พักเดี่ยว ไม่รวม
เด็กไม่มีเตียง
ตั ๋ว
เพิ่ม

ผูใ้ หญ่
ห้องละ 2-3
ท่าน

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี )

(เด็กอายุไม่เกิน12
ปี )

55,999
49,999
49,999
49,999
49,999

55,999
49,999
49,999
49,999
49,999

54,999
48,999
48,999
48,999
48,999

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กมีเตียง

10,500
9,500
9,500
9,500
9,500

36,900
30900
30900
30900
30900

**ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น**
**ราคานี้ ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น ยื่นสถานทูตออสเตรีย**
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** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท**
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจานวน 20 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา

กรุณาจองก่อนล่วงหน้ า พร้ อมชาระเงินค่ามัดจา ท่ านละ 20,000.- บาท
ภายใน 1 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์
ที่จะขอรับลูกค้ารายต่ อไป ...ส่ วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางอย่ างน้ อย 25 วัน
ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่ องโรงแรมที่พกั
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้อเดี่ยว
(Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่าง
ประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรื อ อยูค่ นละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน
ซึ่งถ้าเข้าพัก 3 ท่าน อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริ ม หรื อ อาจมีความจาเป็ นต้อง
แยกห้องพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเรี ยกเก็บ
เงินเพิ่มเติมในกรณี ที่อาจมีการแยกห้องพัก
2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า
3. กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักใน
เมืองเต็ม บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มี
ขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ า ซึ่งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้อง
แต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ

 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
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 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่ า จ้า งมั ค คุ เ ทศก์ ค อยบริ ก ารตลอดการ
เดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนื อ จากรายการที่ ร ะบุ เช่น ค่ าทาหนั งสื อ เดิ น ทาง ค่ าโทรศัพ ท์ ค่าโทรศัพ ท์
ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ
(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

 ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 14 ยูโร/ทริป/ท่าน (2ยูโร/วัน/ท่าน)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 18 ยูโร/ทริป/ท่าน (2ยูโร/วัน/ท่าน)
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
 ค่าธรรมเนียม+ค่าบริการยืน่ วีซ่าเชงเก้น(ค่าวีซ่าลูกค้าถือไปจ่ายหน้างานวันที่สแกนนิ้ ว)
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 20,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นัง่ ภายใน 1 วันทาการ
2. นักท่องเที่ยวชาระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 25 วัน กรณี นักท่องเที่ยว
ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณี
ใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 11.00 น. นอกจากวัน
เวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณี ที่นัก ท่ องเที่ ยวต้องการขอยกเลิ ก การเดิ นทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นั ก ท่ องเที่ ยว(ผูม้ ี ชื่อใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่าง
หนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการจองผ่าน
ทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
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2. กรณี นักท่องเที่ยวต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นั กท่องเที่ ยว (ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้อง

3.

4.

5.
6.

แฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดิ นทางมาเซ็ นเอกสารการขอรับเงินคื นที่ บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ ง เพื่อทาเรื่อง
ขอรับ เงิ น ค่ า บริ ก ารคื น โดยแนบหนั ง สื อ มอบอ านาจพร้อ มหลัก ฐานประกอบการมอบอ านาจ
หลักฐานการชาระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน
โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ (วันทาการนับวันจันทร์ถึงศุกร์)
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วันทาการ คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการ
ที่ชาระแล้ว ***ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่
น้อยกว่า 45 วัน***
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันทาการ คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่
ชาระแล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วันทาการ ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จา่ ยที่ได้จา่ ยจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนา
เที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จาหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรือ
Extra Flight กับสายการบิ น หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจา
หรือค่าบริการทั้งหมด
การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวั นเวลาทาการของทาง
บริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 11.00 น.
นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้ นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการ
ของทางบริษัท
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 20 คน
ในกรณีที่ลกู ค้ายืน่ วีซ่ากับทางบริษัทแล้ว ทางบริษัทขออนุ ญาติไม่คืนค่าทัวร์ที่ลกู ค้าชาระมาแล้ว
ยกเว้นในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทจะคิดค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้ นจริง

เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่ านไม่ ได้ร่วมเดิ น ทางหรื อใช้บ ริ การตามที่ ระบุ ไว้ในรายการไม่ ว่า
บางส่ วนหรื อ ทั้งหมด หรื อ ถู ก ปฏิ เสธการเข้า -ออกเมื อ งด้ว ยเหตุ ผ ลใดๆ ทางบริ ษั ท จะไม่ คื น เงิ น
ค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
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3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 20
ท่าน โดยจะแจ้งให้กบั นักท่องเที่ยวทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่
ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุก
ท่านยินดีที่จะชาระค่าบริการเพิ่ม จากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ ทางบริษัทกาหนด
เพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษั ทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิ ดชอบค่าเสี ยหายจากความผิ ดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุ ล คา
นาหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณี ที่นักท่องเที่ยวมิได้
ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้อง
กับ สถานการณ์ ภู มิ อ ากาศ และเวลา ณ วัน ที่ เดิ น ทางจริ งของประเทศที่ เดิ น ทาง ทั้งนี้ บริ ษั ท จะ
คานึ งถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไ ม่ รับ ผิ ด ชอบใดๆ ต่ อ ความเสี ย หายหรื อ ค่ า ใช้จ่ า ยใดๆ ที่ เพิ่ ม ขึ้ นของ
นั กท่องเที่ ยวที่มิได้เกิดจากความผิ ดของทางบริษัท เช่ น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน
การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง
หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ ทางบริษัทเสนอราคา
ดังนั้ น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่องบิ น ค่า ภาษี เชื้ อเพลิ ง ค่าประกันภัยสายการบิ น การ
เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้น
แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
9. นักท่องเที่ยวต้องมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสยั ใดๆ ระหว่างรอการ
เดินทาง อันมิใช่ ความผิดของบริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทจะรับผิ ดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะ
ส่วนที่บริษัทยังมิได้ชาระแก่ทางคู่คา้ ของทางบริษัทหรือจะต้องชาระตามข้อตกลงแก่คู่คา้ ตามหลัก
ปฏิบตั ิเท่านั้น
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตร
ต่ อ ชิ้ น และรวมกัน ทุ ก ชิ้ นไม่ เกิ น 1,000 มิ ล ลิ ลิ ต ร โดยแยกใส่ ถุ ง พลาสติ ก ใสซึ่ งมี ซิ ป ล็ อ คปิ ดสนิ ท และ
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สามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้า
สิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ ง
เครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น (ออสเตรีย)
1.
2.
3.

หนังสือเดินทางเล่มปั จจุบนั (พาสปอร์ตธรรมดาเล่มสีเลือดหมูเท่านั้น) ฉบับจริง มีอายุ
การใช้งานคงเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างไม่ตา่ กว่า 2 หน้า
รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหน้าประมาณ 3 ซม.
จานวน 2 รูป ฉากหลังต้องเป็ นพื้ นสีขาวเท่านั้น
หลักฐานการทางาน/การเรียน
• กรณีเป็ นเจ้าของกิจการบริษัท / ร้านค้า:
หนั งสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหน้า
(มีอายุไม่เกิน 3 เดือน) / หรือใบจดทะเบียนพาณิ ชย์หรือใบ
จดทะเบียนการค้า
• กรณี เป็ นพนั ก งาน: จดหมายรับ รองการท างานจากนายจ้า ง ระบุ ต าแหน่ ง วัน เริ่ ม งาน
เงินเดือน จดหมายรับรองการทางานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบุชื่อ
ประเทศ จดหมายจะต้องออกจากองค์กรหรือบริษัทฯ ที่มีหวั จดหมาย ตราประทับ (ถ้ามี) ที่อยู่
และเบอร์ติดต่ออย่างชัดเจน
• กรณีที่เป็ นข้าราชการ: หนังสือรับรองการทางานจากหน่ วยงานภาษาอังกฤษ
• กรณี เกษี ยณอายุราชการ: จดหมายเกษี ยณอายุจากหน่ วยงาน (ถ้ามี) สาเนาบัตรข้าราชการ
บานาญ
• กรณี ประกอบอาชีพอิสระหรือ ธุ รกิจไม่จดทะเบี ยน: จดหมายชี้ แจงตนเองเกี่ยวกับหน้าที่ การ
งานเป็ นภาษาอังกฤษ
• กรณีเป็ นนักเรียน นักศึกษา: จดหมายรับรองการศึกษาภาษาอังกฤษ
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(จดหมายรับรองการทางาน / การเรียน มีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันนัดยืน่ วีซ่า จดหมายต้องเป็ น
ภาษาอังกฤษเท่านั้นและต้องสะกดชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต)
4.

5.
6.
7.
8.

หลักฐานการเงิน สถานทูตรับพิจารณา บัญชีออมทรัพย์ เท่านั้น กรุณาจัดเตรียมดังนี้
• เอกสารทางการเงิ น (BANK STATEMENT) ย้อ นหลัง 6 เดื อ น ฉบั บ จริ ง จากธนาคาร
อัพเดทเป็ นปั จจุบนั ไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่นดั ยื่นวีซ่า
***ผูท้ ี่ มีการประกอบอาชีพมีหน้าที่ การงานทาต้องมีบญ
ั ชีสว่ นตัวเสมอ***
สาเนาทะเบียนบ้าน
สาเนาทะเบียนสมรส / สาเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ - เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)
สาเนาสูติบตั ร (กรณีผเู ้ ดินทางอายุต ่ากว่า 20 ปี บริบูรณ์)
เอกสารเพิ่มเติมกรณีเป็ นเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี บริบูรณ์และ ไม่เดินทางพร้อมบิดามารดา
หรือเดินทางพร้อมบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง
• เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิ ดาและมารดาต้องทาหนั งสือแสดงความยินยอมให้เดินทางไป
ต่างประเทศ ซึ่งสามารถขอได้ที่เขตหรือที่ว่าการอาเภอ และให้ระบุในจดหมายว่า ยินยอมให้
เด็กเดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไรกับเด็ก
• เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต้องทาหนั งสือแสดงความยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ ซึ่ง
สามารถขอได้ที่เขตหรือที่ ว่าการอาเภอและให้ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา
(ระบุชื่อบิดา)
• เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต้องทาหนั งสือแสดงความยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ ซึ่ง
สามารถขอได้ที่เขตหรือที่ว่าการอาเภอ และให้ระบุว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา
(ระบุชื่อมารดา)
• เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบุตรอยูใ่ นการดูแลของฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ ง
• สาเนาพาสปอร์ต ของบิดาและมารดา
• สาเนาทะเบียนมรณะบัตร
กรณีรบั รองการเงินให้บุคคลในครอบครัว
(เกี่ยวข้องทางสายเลือดเท่านั้น บิดามารดา,บุตร,พี่นอ้ ง,สามีภรรยา) ต้องยืน่ เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
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• หนังสือรับรองทางการเงิน (BANK GUARANTEE) ฉบับจริง ระบุชื่อเจ้าของบัญชี(ผูร้ บั รอง)
และต้องระบุชื่อผูถ้ ูกรับรองด้วย มีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ยนื่ วีซ่า (สะกดชื่อนามสกุลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต)
• เอกสารทางการเงิน (BANK STATEMENT) ย้อนหลัง 6 เดือน ฉบับจริงจากธนาคาร อัพเดท
เป็ นปั จจุบนั ไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ นัดยื่ นวีซ่า
***หลักฐานทางการเงินข้างต้น ต้องเป็ นสมุดบัญชีเล่มเดียวกันเท่านั้น***
• เอกสารเพื่ออ้างอิงความสัมพันธ์ อาทิ สาเนาทะเบียนบ้าน/สมรส/สูติบตั ร
หมายเหตุ:
• ผูส้ มัครต้องมาแสดงตน ณ ศูนย์ยนื่ คาร้องขอวีซ่าออสเตรีย เพื่อสแกนลายนิ้ วมือ
• ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทูตออสเตรีย โดยประมาณ 10-15 วันทาการ
• หลังจากที่ผสู ้ มัครได้ทาการยืน่ ขอวีซ่ากับทางศูนย์ยนื่ คาร้องขอวีซ่าออสเตรียแล้ว ทางสถานทูต
ไม่อนุญาตให้ผสู ้ มัครทาการยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูตฯ ในขณะทาการพิจารณาวีซ่าไม่ว่า
กรณีใดๆ ก็ตาม ดังนั้นหากท่านมีความจาเป็ นในการใช้เล่มเพื่อเดินทาง กรุณาแจ้งบริษทั ทัวร์
• การบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือให้ขอ้ มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่ม
เชงเก้นเป็ นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า และสถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนี ยมวีซ่า
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แผนทีก่ ารเดินทางเพื่อการยืน่ คาร้องขอวีซ่า
สถานที่ยนื่ คาร้องวีซ่า: ศูนย์ยนื่ คาร้องขอวีซ่า VFS อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 15 ถนนสีลม
ทางอาคารมีสถานที่จอดรถรับรอง แต่ทางศูนย์ยนื่ วีซ่าไม่มีบริการประทับตรา
ที่จอดรถฟรี
การเดินทาง:
BTS สถานีศาลาแดง / MRT สถานีสลี ม
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